
A rne, i steinrommet i kjelleren, med en godstuff med stilbitt og kalkspat fra Osa-tunnelen.

Hjemme hos Arne Molokken
Stille og rolig og beskjeden, sier Arnes mange gode venner om ham. Dyktig i
felt, grundig, cerligog skvcer; legger de til om de blir bedt om a utdype emnet.
Ryddig og ordentlig vii vi tilf¢ye etter a ha sett steinsamlinga til Arne. Vi var
innom en ettermiddag i sommer. Skuffer og reoler, mikro der, hand- og
storstuffer del: Alt ordnet etter system med grundig merking og katologisering.
Arne tar seg tid til a ordne disse tingene som sa mange av oss skal vente m ed
til seinere . Og sa blir det ikke gjort, med det resultat at det ligger strodd rundi
omkring, ute, inne, i hyller og skap.
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A rne har cttc rhvcrt blitt kjcnt for de fine
bordplatenc sine . Adskillige fargerike
produkt har det blitt etterhve rt og han
behe ver ikkc rckl am er e for dem hellc r.
Han har faktisk ci venteliste. Men sli
pingen cr et bip rodukt og bordplaten c er
ikke e t pr ior ite rt fe lt. De blir til i vinterk
velde r nar A rne har blitt lei av a lese og
vii ha noe handfast a hen ge fingrene i.
Den sterste ste ino pplevelsen var selv
sagt det sto re funne t av ka lkspatten og
zeo littene i kraft verkstunnelen til Osa
kraftverk i Hedmark . De f1 este av oss
har vel sett noe av dette mat e rialct. E t
helt ar arbeide t A rne sa mme n med
Bjorn Solli og Sjur Dagestad for a fa
berget skattene . De sterste platen e
befinne r seg na pa Geologisk mu seu m i
Oslo, hvor de kan be undres av aile .
Vi oppdaget fers t de t unike mat er ialet
pa tippen . Etter a ha fatt tillat else dro vi
f1ere kilome ter inn i tunnelen og sa fant
vi kilden . I en sprekk i fjellet i gre nseso
nen mellom gabbro og overligge nde
avsetning sbergarter. Det glitra og stralte
lan gt innover. Mye fikk vi ut , men det
~toose lvsagt mye igjen som det var umul ig
a fa ut.
- Sa det e r fre mde les noe igje n?
Ja , men det er ste pt igjen , noe ble ve l
liggen de apen t . men det e r nok ede lagt
av vannet na vii jeg anta .
- Blir det ikke lite spe nne nde a fortse tte
samlingen etter a ha vrert med pa en slik
oppleve lse?
Pa inge n mat e , og kan skje tve rtim ot , de t
sporer til viderc S0k. a Stangeam et ysten
var a artig i sin tid. Se bare pa hva so m
kan dukke opp her i narrniljeet .
A rne viser oss det siste funnet sitt. Prakt
fulle stuffe r fra Midtskogen pukkve rk.
Ingen hadde noen tro pa dette ste de t
som funn sted for virkelig god stuffer.
Men dolomittkrystaller , med sylska rpe
kalk spatkrystaller toppet med lett rosa
kva rts var en fryd for eyet. Du finner en
av dem pa forsida!
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Arne har en fia tt mik rosamlin g

Steinbordene til Arne Molekken er etter
spurte.




